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Al g e mene Voor wa a rd e n
Algemene Voorwaarden:
Omega Design gevestigd te (2171 XS) Sassenheim aan de Zandslootkade 24;
Artikel 1: Definities
a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft
verstrekt.
b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: Omega Design
c. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om
tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
d. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de
opdrachtgever, binnen het kader van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, maakt en/of
onderneemt c.q. doet maken en/of doet ondernemen.
Artikel 2: Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan
Omega Design alsmede op alle overige overeenkomsten Omega Design partij is.
b. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeenkomen.
Artikel 3: Offertes
a. Alle door Omega Design verstrekte offertes zijn vrijblijvend. Dit geldt ook voor algemene
aanbiedingen van Omega Design die vervat zijn in brochures, mailings en dergelijke.
b. Voor zover in de in het vorige lid genoemde aanbiedingen prijzen of tijdsbepalingen staan
vermeld betreft dit slechts richtlijnen. In geen geval kunnen aan dergelijke prijzen of
tijdsbepalingen rechten worden ontleend.
c. Tenzij anders vermeld zijn alle in het eerste lid van dit artikel genoemde offertes of
aanbiedingen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, transport-, verzend- en
koerierskosten.
d. Offertes zijn, tenzij anders vermeld, één maand geldig vanaf de offertedatum.
Artikel 4: Opdrachten en wijzigingen
a. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door:
- hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen;
- hetzij de aanvaarding mondeling aan de opdrachtgever te bevestigen.
b. Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd.
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c. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging in een opdracht komen ten laste van de
opdrachtgever. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele
meerkosten.
d. Wijzigingen in de opdracht houdt in dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijden
komen te vervallen.
Artikel 5: Uitvoering van de werkzaamheden
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Omega Design niet gebonden aan enige
tijdsbepaling.
b. In geval van overmacht of vertraging welke voor rekening of risico van opdrachtgever komt,
komen overeengekomen tijdsbepalingen te vervallen.
c. Opdrachtgever zal telkens (al dan niet op verzoek van Omega Design) tijdig alle voor de
uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en
inlichtingen geven.
Artikel 6: Inschakeling derden
Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een
goede vervulling van de opdracht, dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht,
is
opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden in te
schakelen en/of opdracht tot levering van goederen en/of diensten te
geven.
Artikel 7: Prijzen
Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen van Omega Design, vermeld in
overeenkomsten, brochures, mailings, offertes, facturen en dergelijke, exclusief B.T.W. en in Euro.
Artikel 8: Advieswerkzaamheden
a. Omega Design verricht advieswerkzaamheden naar beste kunnen en inzicht.
b. Omega Design is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit haar adviezen of voor
schade voortvloeiende uit het opvolgen van door haar gegeven adviezen.
Artikel 9: Exclusiviteit
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verleent Omega Design geen enkel recht van
exclusiviteit op haar werkzaamheden of diensten of op door haar bemiddeling of inspanningen
tot stand gebrachte werken van intellectuele eigendom aan haar opdrachtgevers of derden.
Artikel 10: Gebruik klantnamen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag Omega Design namen van opdrachtgevers,
projecten en tot stand gebrachte werken vermelden in brochures, mailings en overige
reclame-uitingen ten behoeve van Omega Design.
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Artikel 11: Auteursrecht
a. Voor zover de werkzaamheden, diensten en producten van Omega Design enig werk van
intellectuele eigendom opleveren (waaronder mede begrepen Omega Design ontwikkelde
merken, slogans, slagzinnen et cetera) berust dit eigendom exclusief bij Omega Design.
b. Omega Design heeft het uitsluitende recht van verwezenlijking, verveelvoudiging en
openbaring van de in dit artikel genoemde werken.
c. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de
Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom
beschermde producten en of diensten, die door of namens opdrachtgever zelf ter beschikking
zijn gesteld,
verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of
rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden
uit dien hoofde, waaronder die voor directe en indirecte schade.
d. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden zullen
bij het einde van een opdracht, voor zover deze aan opdrachtnemer toebehoren, aan
opdrachtgever worden overgedragen, eventueel tegen een nader af te spreken prijs.
Opdrachtnemer is te allen tijde
gerechtigd de overdracht op te schorten indien en voor zover opdrachtgever nog openstaande
schulden bij opdrachtnemer heeft. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in
het geding zijn, zal de opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever, met deze derden
overleg voeren om te bezien of volledige overdracht van intellectuele eigendom mogelijk is.
Opdrachtnemer is
gerechtigd voor het voeren van dergelijk overleg kosten aan opdrachtgever in rekening te
brengen.
e. Indien opdrachtgever door het gebruik van door opdrachtnemer geleverde producten of
diensten geconfronteerd wordt met een vordering van een derde uit hoofde van een
intellectueel eigendomsrecht is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer terstond en in elk
geval binnen 48 uur schriftelijk te informeren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet langer
verplicht kan worden opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van die derden.
Opdrachtgever is
verplicht aan opdrachtnemer alle relevante informatie te verschaffen en medewerking te
verlenen welke noodzakelijk is voor het voeren van verweer door opdrachtnemer jegens derden.
f. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van de producten en
diensten van opdrachtnemer welke voortvloeien uit de opdracht dan is overeengekomen. Is
terzake niets
overeengekomen dan geldt het eerste gebruik als het overeengekomen gebruik en dient voor
elk
verder gebruik schriftelijke toestemming van opdrachtnemer te bestaan.
g. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd tot
aanpassingen of wijzigingen van de geleverde producten en of diensten van opdrachtnemer.
h. Opdrachtnemer mag de door haar geleverde producten en diensten signeren.
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Omega Design ten alle tijde gerechtigd om zijn/haar
naam op of bij het werk en op de geleverde te (laten) vermelden of verwijderen en is het de
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opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande
toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Omega Design openbaar te maken
of te verveelvoudigen.
Artikel 12: Betalingsvoorwaarden
a. Omega Design is gerechtigd direct na de totstandkoming van een overeenkomst 80% van
de overeengekomen vergoeding vooruit te factureren. Het resterende bedrag van de
overeengekomen vergoeding wordt, naar keuze van Omega Design, gedurende de uitvoering
van de overeengekomen werkzaamheden en/of aan het einde van de opdracht gefactureerd.
b. Betaling van de facturen van Omega Design dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking
plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
Indien betaling binnen die termijn uitblijft is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist.
c. Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het
openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als
maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.
d. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze
kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van
€100,- exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijke gemaakte kosten.
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
Door Omega Design geleverde diensten en producten blijven eigendom van Omega Design
totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voldaan.
Artikel 14: Opeisbaarheid
a. De vorderingen van Omega Design op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien
omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever
zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling,
faillissement, beslaglegging onder of liquidatie van de opdrachtgever.
b. In de hiervoor genoemde gevallen is Omega Design bevoegd de verdere uitvoering van
lopende opdrachten op te schorten dan wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en
ander onverminderd het recht op schadevergoeding.
Artikel 15: Reclame
a. Reclames en/of klachten over werkzaamheden van Omega Design dienen plaats te vinden
binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden. Reclames en/of klachten dienen per
aangetekend schrijven bij Omega Design te worden ingediend.
b. Indien reclames en/of klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt Omega
Design geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben
voldaan en is Omega Design niet langer verplicht reclames en/of klachten in behandeling te
nemen.
c. Indien een reclame of klacht door Omega Design wordt erkend zal Omega Design, naar haar
keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze

Pagina 4

algemene voorwaarden.
d. Een reclame of klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens
Omega Design op te schorten of te verrekenen met andere facturen.
Artikel 16: Aansprakelijkheid
a. Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot
maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.
b. De aansprakelijkheid van Omega Design is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van een
opzet of grove schuld. Omega Design is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade,
gederfde winst of andersoortige schade.
c. Omega Design is niet aansprakelijk voor eigen tekortkomingen dan wel tekortkomingen van
derden, voor zover die tekortkomingen te wijten zijn aan omstandigheden die voor rekening of
risico van opdrachtgever en/of derden komen.
d. Omega Design wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden,
van welke aard en uit welke hoofde dan ook.
e. Omega Design is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het niet nakomen
door opdrachtgever van het geven van de alle voor de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en inlichtingen.
Artikel 17: Annulering
Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de
aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever, ter keuze van Omega
Design, gehouden te vergoeden:
- hetzij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten
- hetzij de overeengekomen vergoeding zulks onverminderd het recht op vergoeding van de
overige door Omega Design in gevolge de annulering te lijden schade, kosten en rente.
Artikel 18: Opschorting
a. Omega Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt.
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
b. In geval van opschorting van de werkzaamheden is Omega Design gerechtigd om, alvorens de
werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen ter verzekering
van de overeengekomen vergoeding.
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Artikel 19: Wijziging en ontbinding
a. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend,
worden overeengekomen.
b. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
overeenkomstig de bepalingen van boek 6 het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
c. Ontbinding laat onverlet het recht op schadevergoeding jegens de tekort geschoten partij.
d. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Omega
Design het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken
bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die
aan Omega Design zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling
van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de
tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden
gesteld aan opdrachtgever.
e. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Omega Design, zal Omega Design
in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen
die aan
opdrachtgever toerekenbaar zijn.
f. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Omega Design extra kosten met zich
meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
g. Voorts is Omega Design bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd
dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
h. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Omega Design op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Omega Design de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
i. Omega Design behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 20: Overmacht
a. Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of
niet in volle omvang van Omega Design gevergd kan worden, is Omega Design gerechtigd
de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten,
zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.
b. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.
Artikel 21: Onderzoek bij aflevering
a. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de
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opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de
opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De
opdrachtgever
dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk
14 dagen na aflevering.
b. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een
eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
c. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de
opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit
artikel tijdig te doen.
d. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar
kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment
waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de opdrachtnemer voor de
opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
e. De prestatie van de opdrachtnemer geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de
opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen,
heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever
het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
Artikel 22: Zet-, druk- of andere proeven
a. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de opdrachtnemer
ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en
deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
b. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de
opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
c. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die
onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
d. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen
prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze
proeven in de prijs zijn inbegrepen.
Artikel 23: Afwijkingen
a. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp,
tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden
vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien
zij van
geringe betekenis zijn.
b. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als
gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in
aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
c. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een
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ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht
afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
d. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan
indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
•
oplage tot 20.000 eenheden: 10%
•
oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en
kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan.
Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk
verrekend.
e. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen
van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de
tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van
Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de opdrachtnemerter inzage.
De leverancier zal de
opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
f. Afwijkingen in de overige door de opdrachtnemer gebruikte materialen en halffabricaten die
zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking
hebbende
algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De
desbetreffende voorwaarden liggen bij de opdrachtnemer ter inzage. De opdrachtnemer zal de
opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
Artikel 24: Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Omega Design jegens
elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
Artikel 25: Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Omega Design gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
onderneming.
Artikel 26: Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de
opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig
van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
Artikel 27: Toepasselijk recht / bevoegde rechter
a. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn is het Nederlands recht van toepassing.
b. Ingeval van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag bij uitsluiting
gerechtigd hiervan kennis te nemen.
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